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Beste pleegouders en weldoeners, 

 

Graag willen we jullie bedanken voor de steun aan het project ‘Ajpopoli, school voor Mayakinderen 

in Guatemala’.  Dankzij jullie interesse en financiële steun  kan dit waardevol project  blijven 

bestaan en zich voortdurend kwalitatief verbeteren. 

We trachten extra, noodzakelijke, uitgaven te laten financieren door ze als project te promoten 

bij bedrijven, serviceclubs, scholen en verenigingen. Zo hebben we o.a. via Total de school kunnen 

laten schilderen, computers kunnen aankopen via Femmes d’ Europe en dankzij Keysight een 

projectielokaal kunnen inrichten. Door vastenacties in  scholen konden we medisch materiaal  en 

schoolbankjes kopen. 

We ervaren telkens bij al onze initatieven dat netwerking zeer belangrijk is. Er is iemand nodig die 

ons in de school uitnodigt om te komen spreken en het project toe te lichten, er is iemand nodig in 

een serviceclub die het project ‘als zijn/haar project’ wilt steunen en bekend maken, er is een 

werknemer van een bedrijf nodig die ons introduceert in het bedrijf en ons de juiste kanalen toont. 

Als jullie de mogelijkheid zien om ons via jullie netwerk te introduceren bij een serviceclub, een 

school, een bedrijf of een vereniging zou dat een grote bijkomende hulp zijn.  De introductie is 

zeer belangrijk. Wij komen graag spreken om informatie te geven over ons project. 

Zo zoeken we momenteel extra financiering voor: 

 nieuwe schoolbankjes in de kleuterklas,  

 Spaanse en Engelse boeken voor  de schoolbibliotheek,  

 een gedeeltelijke overkapping van de speelplaats als bescherming tijdens regen en felle zon,  

 traditionele muziekinstrumenten, 

 leerkracht Engels lagere school voor de toekomst 

 ondersteuning op voedingsvlak met vitaminen- en mineralen supplementen, uitbreiding 

ontbijt op school. 

Wij bedanken jullie welgemeend voor jullie aandacht en jullie inzet,  

Met vriendelijke groeten, 

Lou Decime  

 

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 

 

Traditioneel werden, voorafgaand aan de officiële 

eerste schooldag, de klassen gepoetst, versierd en 

zo nodig geverfd door enthousiaste ouders, 

leerkrachten en leerlingen. 

 

Zo kon dan op 15 januari het nieuwe schooljaar van 

start gaan in een leuke opgefriste omgeving. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsgroeten van Doña Camila, directrice van het Centro Educativo 

Ajpopoli 

Aan de organisatie Ajpopoli, de peetouders en de sponsors, 

Aan elk van u een hartelijke en zeer bijzondere groet. 

Als directrice en vertegenwoordigster van Ajpopoli bied ik u, ook namens de leerlingen, de ouders, 

de leerkrachten en de administratieve en technische medewerkers, mijn diepe en oprechte 

gevoelens van dankbaarheid aan,  voor alle hulp die u ons gegeven hebt op financieel en medisch vlak 

alsook voor de uitbreiding en vernieuwing van onze schoolinfrastructuur. 

Mede dankzij uw steun en hulp slagen wij erin onze kinderen, die geen financiële mogelijkheden 

hebben en daardoor ook weinig toekomst perspectief,   beter voor te bereiden en hen de basis mee 

te geven  voor een verder  studietraject. Zo studeren meerdere van onze afgestudeerden verder in 

o.a. verpleegkunde, computer, boekhouden, onderwijs, waardoor ze meer kans hebben op een beter 

leven. 

De uitdrukking van onze dankbaarheid komt uit het diepste van ons hart en wij wensen u: dat God u 

mag zegenen, dat u mag genieten van een goede gezondheid, dat u een aangenaam en harmonieus 

leven mag leiden samen met uw familie en vrienden, dat u samen met hen kan lachen en vreugdevol 

Kerst en Nieuwjaar vieren.  

Ik wens u vele zegeningen en geef u een dikke zoen voor 2017! 

Met veel respect, dankbaarheid en liefde, 

Camila Mendoza. 

Día del Niño 
 

Op 4 oktober 2016 vierde de lagere 

school ‘De  dag van het kind’. 

Sheny Amavilia Sanic, leerkracht 3° 

kleuterklas, schreef ons hierover: 

De school organiseerde die dag voor 

de ganse lagere school en de 3°  

kleuterklas een uitstap naar een 

nabijgelegen recreatiepark. 

  



 

De leerkrachten organiseerden allerlei spelen en sportwedstrijden, 

er werden ploegen gevormd met  jongens, meisjes van alle klassen 

door mekaar. met sportterreinen en speeltuin Zo leerden de 

kinderen op een speelse wijze ook de leerlingen van de andere 

klassen beter kennen en konden ze hun  enthousiasme en 

kameraadschap tonen. 

Wij genoten er ook van om te zien hoe gelukkig de kinderen waren 

toen ze een verrassingspakje kregen en hoe blij ze waren met het 

middagmaal  en het stuk taart dat wij hen aanboden. Maar het 

hoogtepunt was toch wel de deelname aan de ‘piñata’ (hierbij 

proberen kinderen geblinddoekt om een papieren pop gevuld met 

snoepjes en opgehangen aan een koord, stuk te slaan). 

Voor ons is het welzijn van de jongste kinderen van onze school het 

hoofddoel van deze dag. 

 

 

Glendy Catú, 

leerlinge vierde 

leerjaar 

..... het was een hele leuke dag, we zijn naar 

Chimiya geweest en ik heb me heel goed 

geamuseerd, er waren veel verschillende 

spelen en ook onze leerkrachten speelden mee. 

We kregen heel lekker eten en we speelden 

ook ‘piñata’ dat vind ik super. 

 

Mirsa Nohemi Chex Cuxil, leerlinge van het 

vijfde leerjaar 

..... alle spelletjes waren heel leuk, maar het 

stukslaan van de ‘piñata’ vond ik toch het 

leukste, zeker toen de directrice ook 

meespeelde. Ik hoop dat we dit elk jaar mogen 

vieren. Ook dank aan onze leerkrachten dat ze 

dit voor ons deden. 

 

 

Katlheen Carina Sotz, leerlinge van het 6°  

leerjaar 

..... ik vond het prettig om samen tijd door te 

brengen met mijn klasgenoten maar ik vond 

het ook tof om  samen te spelen met de 

kinderen van de andere klassen. Zaklopen vond 

ik heel cool, we konden mekaar dan helpen als 

er een speler van onze ploeg omver viel. Het 

was een onvergetelijke dag, “De dag van het 

kind” vieren vind ik een mooie activiteit.  

  



 

Weetjes 

De leerlingen van het middelbaar gingen naar de twee 

rusthuizen in het dorp en brachten er een 

dansvoorstelling en een mimespel; dit tot grote 

vreugde van de bewoners en tot grote voldoening van 

de leerlingen. 

Dankzij de steun van het GROS Oud-Heverlee zullen 

ook dit jaar alle leerlingen een medisch onderzoek 

kunnen ondergaan en, indien nodig, aangepaste 

medicamenten ontvangen. Ook krijgen alle leerlingen 

een middel om te ont parasiteren. De leerlingen uit de 

armste gezinnen krijgen ’s morgens een voedzame 

vitaminerijke drank als ontbijt. 

Edwin, een leerling van het derde leerjaar met zware 

gehoorstoornis, heeft door het onderzoek van vorig 

jaar nu een hoorapparaat gekregen, wat voor hem een 

verbetering geeft in zijn studie evolutie en in zijn 

dagelijks leven. 

 

 

Op de Vredesmarkt te Oud-Heverlee in november 

ll. hadden onze pannenkoeken veel succes. 

 

Onze deelneming, voor de derde maal, aan de 

Andere Kerstmarkt te Leuven tijdens het WE 10-

11 december ll. is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Noteer reeds in uw agenda de datum van onze 

jaarlijkse eetdag: zondag 1 oktober 2017 te 

Rotselaar. 

 

Een speciale dank voor de deugddoende sponsoring aan ons project door: 

 GROS Oud-Heverlee 

 Lions Club Sint-Pieters-Rode Kasteel van Horst 

 Music for Life 

 OLSA 

 Rotary Club Rotselaar  

 Soroptimisten 

 

AJPOPOLI’ vzw 
Acht-Meistraat 28 

B-3018 LEUVEN 

Lou: 016/44 57 78  -  Rita: 015/23 38 30  

www.ajpopoli.org 

ajpopoli@telenet.be  
 

Rekeningnummer:  BE69 0882 3944 3178 

op naam van Ajpopoli vzw – onderwijsproject 

 

Met fiscaal attest (vanaf 40€/jaar): 

Rekeningnummer:  BE82 0000 9019 7468 

Op naam van S.O.S met mededeling: 08 502 001-Ajpopoli 

Wenst uw bedrijf hier vermeld te staan, mail ons.  
 

Verantwoordelijke uitgever: Lou Decime, Acht-Meistraat 28, 3018 Leuven 

http://www.ajpopoli.org/
mailto:ajpopoli@telenet.be

